Landelijke normen Participatiewet
Er zijn 2 landelijke normen:
1. Gehuwden (100% van het netto minimumloon);
2. Alleenstaanden en alleenstaande ouders met ten laste komende kinderen (70% van het netto
minimumloon).
Bedragen per 1 januari 2019
jongerennormen, zonder kinderen (artikel 20 lid 1 Participatiewet)
- alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar

253,17

- gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar

506,34

- gehuwden, waarvan één echtgenoot 21 jaar of ouder is

985,71

jongerennormen, met kinderen (artikel 20 lid 2 Participatiewet)
- alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar

253,17

- gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar

799,35

- gehuwden, waarvan één echtgenoot 21 jaar of ouder is

1.278,72

normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (artikel 21 Participatiewet)
- alleenstaande of alleenstaande ouder

1.025,55

- gehuwden, beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd

1.465,07

normen pensioengerechtigden (artikel 22 Participatiewet)
- alleenstaande of alleenstaande ouder

1.147,80

- gehuwden, waarvan één of beide echtgenoten pensioengerechtigd

1.563,46

normen bij verblijf in een inrichting (art. 23 lid 1 Participatiewet)
- alleenstaande of alleenstaande ouder

324,72

- gehuwden

505,09

verhoging in verband met premie zorgverzekeringswet (artikel 23 lid 2 Participatiewet)
- alleenstaande

35,00

75,00
- gehuwden
Deze bedragen zijn inclusief vakantietoeslag. De vakantietoeslag bedraagt 5% en wordt uitbetaald in de
maand juni.
Kostendelersnorm: Samen wonen? Samen de kosten delen
Als u een woning deelt met één of meer volwassenen past de gemeente Oldambt uw bijstandsuitkering
daarop aan. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager uw bijstandsuitkering.
De belangrijkste kenmerken van de kostendelersnorm zijn:
de kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen
(meerpersoonshuishouden). Het wel of niet hebben van een relatie is hierbij niet relevant;
iedereen houdt individueel recht op bijstand. Dat betekent dat als één van de huisgenoten
(meer) inkomen gaat verwerven, dit geen gevolgen heeft voor de uitkering van de anderen;
het aantal mensen in een huishouden is bepalend voor de hoogte van de uitkering. Niet alle
huisgenoten tellen mee voor de berekening van de kostendelersnorm (zie hieronder);
de inkomsten en het vermogen van u en uw partner tellen mee voor een uitkering, omdat u
samen een gezamenlijk huishouding hebt. De inkomsten en het vermogen van andere huisgenoten
tellen niet mee. Alleen het aantal huisgenoten telt mee voor de hoogte van uw uitkering;
de kostendelersnorm houdt rekening met de voordelen van het delen van de kosten binnen één
huishouden. Tegelijk loont het om aan het werk te gaan, omdat het loon niet wordt verrekend met
de uitkeringen in het huishouden.
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Sommige volwassenen tellen niet mee voor de kostendelersnorm. Wie niet meetellen zijn:
jongeren tot 21 jaar;
kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen);
studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming
studiekosten;
studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).
Rekenvoorbeeld:
1 persoon die meetelt: elk van de personen ontvangt 70% van de toepasselijke bijstandsuitkering
2 personen die meetellen: elk van de personen ontvangt 50% van de toepasselijke bijstandsuitkering
3 personen die meetellen: elk van de personen ontvangt 43% van de toepasselijke bijstandsuitkering
4 personen die meetellen: elk van de personen ontvangt 40% van de toepasselijke bijstandsuitkering
Vermogen
De Participatiewet kent vermogensgrenzen. Het vermogen bedraagt de som van de bezittingen minus
schulden (van alle tot de huishouding behorende personen).
Vermogensgrenzen
 Alleenstaande
 Alleenstaande ouder
 Gehuwden

€ 6.120,€ 12.240,€ 12.240,-

Bezittingen
De waarde van bezittingen zoals een auto, caravan, motor etc. wordt ook meegenomen in het vermogen. De
gemeente Oldambt neemt de eerste € 4.550,- in waarde in een auto, caravan, motor etc. niet mee in de
vermogensberekening.
Restwaarde eigen huis
Vermogen aanwezig in een woning of woonboot wordt eveneens in de vermogensberekening meegenomen.
De maximale toegestane restwaarde van een eigen huis (waarde van de woning min de openstaande
hypotheekschuld) bedraagt € 51.600,-.

Landelijke normen Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW)
Bruto IOAW bedragen inclusief 8% vakantietoeslag per 1 januari 2019
Gezinssituatie
Gehuwden, beiden 21 jaar of ouder
Alleenstaande van 23 jaar of ouder

Landelijke norm
€ 1.657,92
€ 1.291,18

Kostendelersnorm IOAW
Per 1 juli 2015 is de kostendelersnorm in werking getreden bij de IOAW. Alleenstaande en alleenstaande
ouders met een bijstandsuitkering op grond van de IOAW en die een woning delen met één of meer
meerjarige huisgenoten ontvangen dan niet langer 70% van de gehuwdennorm, maar zullen uiteindelijk 50%
van de gehuwdennorm ontvangen. De kostendelersnorm wordt bij de IOAW in vijf stappen ingevoerd. Per 1
januari 2019 tot en met 31 december 2019 zal een samenwonende alleenstaande (ouder) 50% van de
e
gehuwdennorm ontvangen. Dit betreft de laatste stap (5 ).
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